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Közhasznúsági jelentés
2007. január 1 – 2007. december 31.
Bírósági bejegyzési szám: 9355/2001
Adószám: 18173242-1-42
Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete 2001 óra működő közhasznú társadalmi
szervezet. Létrehozását az motiválta, hogy az osztályfőnöki szerep tartalma az utóbbi években
jelentősen átalakult, bizonytalanná váltak a határai, csökkent a presztízse, romlottak a
feltételei. Az egyesület alapvető célja annak a szakmaiságnak a képviselete, amelyet
hazánkban több mint másfél évszázada az osztályfőnökség jelent, és amely már évek óta
válságban van.
Az OFOE-nak jelenleg 87 bejegyzett tagja van, de – elsősorban a honlapunk közvetítésével
(http://www.osztalyfonok.hu) – ennél lényegesen szélesebb kapcsolatrendszerrel (napi
csaknem kétezer látogatóval) rendelkezik.
A 2007. évben tovább zajlott a honlap működtetése és fejlesztése. A Tanácsadó rovatba
(http://www.osztalyfonok.hu/tanacsado/ ) a szóban forgó időszakban napi 20-30, esetenként
40 oktatási- és munkajogi, illetve mentálhigiénés kérdés érkezett (A kérdéseket legfeljebb egy
hét átfutással szakértőink megválaszolták. Augusztusban új felületet kapott a rovat, tematikai
csoportokba rendeztük, címkékkel láttuk el az addig beérkezett kérdéseket. A tanácsadás
önkéntes munka keretében folyik, két állandó szakértőnk mellett négy kolléga kapcsolódott be
a válaszadásba. (Az eredményesség ellenére ez év áprilisa óta a rovatot – anyagi feltételek
híján – kénytelenek vagyunk átmenetileg szüneteltetni.
Folyamatosan moderáljuk az Üzenő rovatot (http://www.osztalyfonok.hu/uzeno.php), és
természetesen folyamatosan jelentettünk meg új írásokat egyéb működő rovatainkban is. Itt
az

esettanulmányok,
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rendezvényekről, kapcsolatrendszerünkről, valamint szakmai tevékenységünkről.
Novemberben indítottuk el a honlapunkon a Virtuális Nevelésügyi Kongresszust
(http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=40), amely egészen 2008 júniusáig tartott.
Vállalkozásunk apropója a 2008. augusztusára meghirdetett VII. Nevelésügyi Kongresszus
volt, amelynek felhívására mint civil szervezet bejelentettük együttműködési szándékunkat.
Célunk társadalmi párbeszéd kezdeményezése a nevelés legégetőbb problémáiról.
Tovább fejlesztettük az EDUNET Tananyag-fejlesztési Alapítvány által kezdeményezett civil
hálózatot, amely a szociális kompetenciák fejlesztésének témakörében működik együtt (tagjai

az OFOE-n kívül a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, a Szabad Iskolákért Alapítvány, az
Utolsó Padban Egyesület, az Aléla Kulturális Egyesület). Együttműködésünk honlapon is
látható produktumai a Beszélgetések (http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=15) és az
Óratervek

(http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=14)

folyamatosan

gazdagodó

gyűjteménye. (A pályázat beadásának időpontjában 41 beszélgetés és 16 óraterv található a
honlapon.)
Együttműködési megállapodást készítettünk elő a Jogismeret Alapítvánnyal, amelynek
keretében a határterületek (jogi szocializáció a pedagógiában, a pedagógusok, a diákok
jogismerete és jogérvényesítése, a mindebből fakadó pedagógiai konfliktusok) közös
gondozására vállalkozunk a szükségleteknek megfelelő tanácsadás mellett akkreditált
tanfolyamokon, közös rendezvényeken (ld. http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=456)
Együttműködési megállapodást készítettünk elő az ENCORE Konfliktuspedagógiai
Alapítvány, az OFOE és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Intézet között közös
tanfolyamok akkreditálására, helyi műhelyek közös létrehozására.
Folyamatosan szorgalmazzuk és segítjük helyi szakmai műhelyek létrehozását és működését.
Eddig a következő térségekben jöttek létre ilyen műhelyek: Budapest, XIII. kerület, Vas
megye, Veszprém megye, Komárom megye, Heves megye, Hajdú-Bihar megye.
Szakmai kapcsolatot alakítottunk ki az Országos Bűnmegelőzési Bizottsággal, honlapunkon
hírt adunk az OBMB pályázata nyertes projektjeinek tapasztalatairól, pedagógiai szakértőként
működünk a tapasztalatok terjesztésében (http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=448).
November 24-én Élhetőbb iskola – élhetőbb társadalom címmel országos szakmai napot
rendeztünk. A szakmai tanácskozáson 40 fő jelent meg (részletes beszámoló a programról:
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=457)
Az Egyesület társadalmi szervezet, vagyonnal nem rendelkezik
Az Egyesület a 2006. évben az alábbi bevételekből gazdálkodott, illetve valósította meg
közhasznúsági tevékenységét.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:
Központi költségvetésből (1%)
OKM
NCA

845 e Ft
45 e Ft
100 e Ft
700 e Ft,

Közhasznúsági tevékenységből származó bevétel: 10 086 e Ft.
Tagdíjból származó bevétel:
Egyéb bevételként kimutatott OTP-kamat:

31e Ft
1 000 Ft

Költségvetési támogatás felhasználása
Az OKM által megítélt működési célú támogatás: 100 E Ft
A támogatási összegből a két havi honlapszerkesztői díjat fizettünk ki.
Az OKM alapkezelőjével határidőre elszámoltunk, a számlákat csatoltuk, az elszámolást
elfogadták.
Célszerű juttatások kimutatása
Az NCA kuratóriuma összesen 700 E Ft működési célú támogatást ítélt meg. Az elszámolás
a kért határidőre megtörtént. A kapott összeget a honlap működtetésére és kommunikációs
költségekre fordítottuk (internet- és telefonköltség).
Az OFOE állandó havi kiadásai (2006-ban)
Honlap működtetés
Könyvelői díj
Átalánydíjas számítógép-karbantartás
Mobilhasználat
Összesen

50 E
25 E
4E
22 E
101 E

1%-ból származó felajánlások: 45 000,- Ft
Ezt az összeget a szakértők díjazására fordítottuk.
Célszerinti juttatást az Egyesület nem kapott. Magánszemélytől, vállalkozástól származó
bevétele nem volt.
A vezető tisztségviselők semmiféle juttatást, költségtérítést nem kaptak, feladatukat
társadalmi munkában látták el.
Budapest, 2008. május 5.
Szekszárdi Ferencné Dr. Koszó Julianna,

